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IDÉ-KATALOG  
TIL VENNEKREDSENE 

på plejecentrene i Billund kommune 
 

Forslag til aktiviteter og andre tips – både med og uden Corona! 
 
Udarbejdet i en workshop med deltagelse af repræsentanter fra 
 

Sydtoften Grindsted 
Fynsgade Grindsted 
Hejnsvig 
Mødestedet Grindsted 
Filskov 
Frivilligcenter Billund 

 
Alle er velkomne til at bidrage! 
 
Idékataloget er samlet af Frivilligcenter Billund efter første møde med 
vennekredsene afholdt på centeret 01-10-2020. 
 
Kataloget er senest opdateret 01-10-2020 af Anne Eriksen. 
 
 

 
Frivilligcenter Billund - Nymarksvej 10 - 7200 Grindsted - Tlf. 75 32 32 61 - 

admin@frivillig-billund.dk - www.frivillig-billund.dk 
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Aktiviteter, når der ikke er Corona: 
 
Nogle aktiviteter er nemme og næsten gratis, og andre kræver en større indsats og penge. 
Ved mange af forslagene forudsættes, at der er personale til at hjælpe deltagere på toilet oa. 
Til nogle af arrangementerne kan evt inviteres pårørende eller folk fra byen 
 

Emne Kommentar Evt kontakt for mere info 
Stolegymnastik   
Erindringsdans   
Busture ud af huset Handicapegnet bus  
Cykelture - rickshaw Man skal være ”uddannet 

cykelpilot” 
Kommunen 

Sommerhustur   
Foredrag  Gerne med sang, musik eller 

billeder 
De hvide busser 
Karensminde 

 

Sang, musik og hygge Huspianist? 
Feks tema de 4 årstider 

 

Småkagebagning   
Besøg af hundehvalpe   
Besøg af børnehave   
Besøg af skolebørn   
Fastelavnsfest Udklædte 4.-klasse skolebørn  
Luciaoptog Evt skolebørn  
Forårsfest, Høstfest   
Binde advendtskranse   
Julefrokost   
Tur på kro   
Kartoffeldag Hvert år omkring 

Valdemarsdag 
Anne Eriksen 4411 9738 

Gudstjeneste   
Stjernestunder i kirken For demente  
Pensionade Pensionist-olympiade  
Kiosk Åbent en gang om ugen eller 

hver anden uge 
 

Grill-fest   
Musik-café Med 5 slags hjemmebag  
Kør ind og se julebelysningen i 
byen 

  

Julemarked   
Banko   
Pølsevogn   
Pyntning   
Tur til fiskesø Få fisken røget  
Besøg af dagplejebørn   
Besøg af hunde/hvalpe Og andre husdyr  
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Ballonspil   
Modeopvisning   
Snapseklub   
Svæveflyvning..   
Petanque   

 
 
Hvad kan vi gøre under Corona-nedlukning: 
 
De forskellige centre har lidt forskellige regler omkring, hvad der kan lade sig gøre, og hvordan der 
kan aflægges besøg. Det er man nødt til at orientere sig om. 
 

Afleveres på centret Kommmentar Evt kontakt for mere info 
En blomst til hver beboer   
Eller lidt guf eller vin   
Eller grill-kylling   
Sponsere gaver til banko   
   
Online   
Sende hilsner og postkort Til besøgsven  
Hjælp til kontakt til pårørende 
via skype 

Skal der udvikles på  

 
 
Investeringer  
 
Nogle vennekredse har haft økonomi til eller fået støtte fra fonde til større investeringer. 

• Husk evt et formelt gavebrev, så gaven ikke inddrages 
• Husk aftaler omkring udgifter og vedligehold 
• Vær obs på krav til forsikringer mv. 

 
Emne Kommentar Evt kontakt for mere info 
El-kørestole Skubbehold  
Kolonihavehus   
Cykler Cykelpiloter  
Bus   
Køleskab m glaslåger Med lækkerier til 

småtspisende 
 

Akvarier, fugle   
 
 


